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২৫ ভা  ১৪২৮

িবষয:় িম ািম া   িসিস   কেপােরশেনরকেপােরশেনর   িনবাহ ীিনবাহ ী  েকৗশলীেকৗশলী ( (ত াবধায়কত াবধায়ক  েকৗশলীরেকৗশলীর   চলিতচলিত   দা িয়েদা িয়ে ) ) পৗরসভায়পৗরসভায়
কমরতকমরত   থ াকাথ াকা   কালীনকালীন   আ েতািষকআ েতািষক  ওও  ভিব ৎভিব ৎ  তহ িবেলরতহ িবেলর   জমা তজমা ত   অথঅথ   িম ািম া   িসিস   কেপােরশেনকেপােরশেন   রণরণ

সেসে ।।
: ১। িম া িস  কেপােরশেনর ারক নং- িসক/ শা:/িহসাব/২০২১/৬৪; তািরখ: ৩১/০৮/২০২১ ি : 

২। িস  কেপােরশন শাখা-১, ানীয় সরকার িবভাগ এর প  নং-৭৭১; তািরখ: ১১/০৮/২০২১ ি :।

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িম া িস  কেপােরশেনর িনবাহী েকৗশলী (ত াবধায়ক েকৗশলীর চলিত
দািয়ে ) শখ মাঃ া  এর অবসর হেণর লে  িবিভ  পৗরসভায় কমকালীন া  আ েতািষক ও ভিব  তহিবেল জমা ত
অথ িম া িস  কেপােরশেন রণ সং া  প   প েয়র মা েম পাওয়া িগয়ােছ। িতিন কান পেদ কান িত ােন থম
যাগদান কেরন এবং িকভােব বতমান পেদ কাজ করেছন এ সং া  ত ািদ ােবর সােথ সং  করা হয়িন। 

এমতাব ায়, িম া িস  কেপােরশেনর িনবাহী েকৗশলী (ত াবধায়ক েকৗশলীর চলিত দািয়ে ) শখ মাঃ া  এর অবসর
হেণর লে  া  আ েতািষক ও ভিব  তহিবেল জমা ত অথ িম া িস  কেপােরশেন রেণর জ  িতিন কান পেদ কান
িত ােন থম যাগদান কেরন এবং িকভােব বতমান পেদ কাজ করেছন স সং া  ত ািদ/ েয়াজনীয় মাণক রেণর জ

িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

৯-৯-২০২১

শখ মাহা দ া , িনবাহী েকৗশলী (ত াবধায়ন 
েকৗশলীর চলিত দািয়ে ), িম া িস  কেপােরশন, িম া। 

মাহা দ ফা ক হােসন
উপসিচব

ফান: ৯৫১৪১৪২

ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৯৯.০০৫.১৯-৭৯২/১(৩) তািরখ: ২৫ ভা  ১৪২৮
০৯ সে র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপসিচব, িস  কেপােরশন-১ শাখা, ানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) অিফস কিপ।

৯-৯-২০২১
মাহা দ ফা ক হােসন 

উপসিচব
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